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Fa quatre anys vam elaborar un reportatge sobre l’RSE dins els programes electorals.
Enguany tornem a mostrar quines són les propostes que fan els partits polítics que es
presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya

Les propostes d’RSE prenen un caire més aplicat a les polítiques sectorials. Algunes línies
de desenvolupament que hem portat a terme des de Responsabilitat Global ja es mostren
consolidades: RSE en el comerç, respecte la llengua o vinculada als territoris.

Aquestes són algunes de les propostes que més
destaquen en els diferents programes polítics en
referència a l’RSE. Remarquem que sols destaquem
les aportacions sobre RSE, no les més específiques
sobre sostenibilitat, conciliació, etc. Tampoc
introduïm en aquest resum les moltes referències a
la regeneració ètica de la política que són
coincidents o poc concretes.
CiU té un epígraf sobre RSE on
parla d’un marc legal i una
política que promogui l’RSE,
especialment per a les petites i
les mitjanes empreses que
operen al país, i també de la
incorporació de l’RSE en les
polítiques de suport a la
internacionalització de les empreses, i de manera
molt especial en les que es produeixin en els països
poc desenvolupats.
Introdueix el concepte de “territori socialment
responsable”, aplicant-lo al desenvolupament local,
creant sinèrgies entre els diferents estaments i
agents a cada territori, implicant Administració,
Entitats Social i Empreses en la creació de llocs de
treball.
Proposen fer que l’ informe de sostenibilitat sigui un
aspecte d’obligat compliment per a les empreses
que es presenten a contractació pública.
Al llarg de la legislatura, faran un balanç permanent
i fefaent de compliment de les propostes formulades
en el Programa, per tal que la ciutadania avaluï la
tasca efectuada.
[veure més detall CiU]
El PSC promourà que les empreses
incorporin l’RSE en la seva gestió
com a eina per garantir la
sostenibilitat
i
continuïtat
de
l’empresa a mig i llarg termini; i la
implantació de sistemes d’RSE,
especialment a les PIME, amb l’objectiu que la
mateixa suposi millores de competitivitat i
reputació, desenvolupant programes de foment de
l’emprenedoria social.
Recolzaran la projecció del posicionament de la
indústria socialment responsable, amb l’objectiu
d’afavorir l’atracció de talent i inversió, i fomentar
l’esperit emprenedor en la nostra societat.

Fomentaran
iniciatives
empresarials
que
potenciïn
la
Responsabilitat
Social
Corporativa aplicada a la
Cooperació Internacional.
Potenciaran
una
contractació pública amb
criteris socials, ètics i
ambientals,
que
amb
l’aplicació de clàusules
socials
i
mercats
protegits. Potenciaran la
compra
verda
i
responsable per part de
les administracions i la
ciutadania, i introduiran
incentius que fomentin el
consum responsable de determinats productes per al
medi ambient.
Reportatge de les eleccions al
Sobre
el
comerç,
Parlament de Catalunya del 2006
n’impulsaran un format
basat en el consum
responsable i promouran el comerç responsable. Sobre
el turisme, en fomentaran un model sostenible i
responsable.
Sobre el bon govern, establiran Codis Ètics i Guies de
Conducta dels alts càrrecs i, per als treballadors
públics, un Codi Ètic i de conducta inspirat en els
principis
d’integritat,
neutralitat,
honradesa
i
objectivitat.
[veure més detall PSC]
ERC potenciarà un marc català
d’RSE com a mitjà de competitivitat
i sostenibilitat. Apostarà per una
economia associada als valors de la
sostenibilitat i l’RSE, impulsant la
nova economia del futur.
Elaborarem codis de conducta, guies singulars i
establirem mecanismes de responsabilitat i de control
preventius i de resultats de l’actuació de les persones
que treballen a les administracions.
La radicalitat democràtica, creant una consciència
cívica i de responsabilitat política que sigui capaç de
apropar la participació democràtica.

Pactes d’integritat en l’àmbit de la contractació
pública per ajudar els governs, les empreses i la
societat civil a lluitar contra la corrupció en l’àmbit
de la contractació pública.
La política lingüística en el marc de la
responsabilitat social de les empreses, per a la
millora professional i de la prestació dels serveis al
públic.
En relació amb el comerç, els temes lingüístics
incorporats com a un dels valors importants de
l’RSE.
Assumpció de la responsabilitat social corporativa,
especialment amb actuacions als països del Sud i
possibles subvencions per a la implantació de l’RSE.
[veure més detall ERC]
El PPC fa una referència a l’RSE en
un projecte de col·laboració perquè
les empreses catalanes que ho
desitgin puguin canalitzar les seves
activitats
d’RSE
mitjançant
un
intercanvi amb els emprenedors dels
països amb els quals cooperem.
Introdueixen el concepte de societat familiarment
responsable tot referint-ho a la conciliació de la vida
laboral i familiar, i promouran la qualificació
“Empresa Familiarment Responsable”. Volen una
administració
que
sigui
més
responsable,
transparent i reti comptes davant de tots els
contribuents, amb una llei de transparència i bones
pràctiques administratives.
[veure més detall PPC]
ICV vol “estimular unes
empreses
modernes,
que
comptin amb la participació
dels
treballadors
i
les
treballadores, obertes a la
innovació
i
amb
responsabilitat
social
i
ambiental. Una nova manera
d’entendre la competitivitat
que no es basa en la reducció de costos laborals o
ambientals”. També en parla en referència a les
empreses
internacionalitzades:
Garantir
la
responsabilitat social i ambiental exterior a les
empreses que comptin amb suport públic i operin
fora de les fronteres catalanes. O respecte a les
importacions de productes agraris. Proposa atorgar
certificats d’RSE entre les empreses d’economia
social.
Defensa que les organitzacions i empreses han
d’afavorir la incorporació
del
concepte de
responsabilitat lingüística en el marc de l’RSE. I
proposa la creació d’un registre públic per difondre
les iniciatives empresarials verificables, que també
inclogui l'etiquetatge, en aquest sentit.
A banda de diverses propostes relacionades amb el
bon govern, proposen “Impulsar codis d’ètica en
tots els òrgans i organismes públics, institucions i
empreses, cossos operatius i departaments” i
“Potenciar l’activitat pública com a generadora

d’innovació i responsabilitat social”. Així mateix, posen
en valor els passos fets des de les àrees que han
governat.
Proposen que l’1% dels recursos gestionats per la
Generalitat operaran en Banca Ètica
[veure més detall ICV]
C's es refereix a l’RSE
respecte a un canvi de
model econòmic que tingui
com objectiu l’eficiència i la
sostenibilitat. També s’esmenta l’RSE quan es diu que
“mediante la aportación de fondos públicos y de
fondos derivados de la responsabilidad social de las
empresas, se
fomente la formación de los
trabajadores”.
[veure més detall C’s]
SI es refereix a l’RSE en un
sentit
vinculat
als
instruments
destinats
a
acabar
amb
l’espoliació
fiscal i garantir la retenció
de recursos a Catalunya.
D’altra banda, cal destacar
que parla de territoris sostenibles i responsables quan
parla de l’objectiu de la cohesió social i nacional.
[veure més detall SI]
Reagrupament no fa
cap referència a l’RSE
però sí que posa
l’accent en els principis
de responsabilitat i honestedat aplicats a la radicalitat
democràtica.
[veure més detall Reagrupament]
Un tema concret per a discrepar: el Codi Ètic de
la Policia
Malgrat que les propostes, siguin més o menys
aprofundides, poden trobar unes grans línies de
consens, hi ha un punt en el qual les discrepàncies són
màximes, tot i que no tant en el contingut com en la
manera com s’ha gestionat1.
Sobre el Codi Ètic de la Policia de Catalunya, les
posicions són discrepants:
•
ICV: s’ha creat el Comitè d’Ètica de la Policia
de Catalunya, que ha elaborat el primer Projecte de
codi ètic de la policia d’acord amb les recomanacions
de la Unió Europea, que ha merescut el reconeixement
de la societat catalana.
•
CiU: Aturarem l’aplicació del denominat “codi
d’ètica”, promogut per l’actual Govern, i centrarem els
esforços a corregir el dèfi cit de mitjans humans i
materials que pateix el cos.
1

Hem publicat una reflexió sobre aquesta qüestió: Arriben els codis
ètics! http://responsabilitatglobal.blogspot.com/2010/11/arribenels-codis-etics.html

•
PPC: Elaborarem un nou Codi Ètic
estandarditzat amb el codi europeu i anul·larem el
vigent, pel seu desequilibri respecte als drets i
deures de la policia de la Generalitat.
•
C’s: velaremos por en el cumplimiento del
código ético europeo.
empresarial.
Conclusions
En aquestes eleccions apareix per primer cop el
concepte de Territori Socialment Responsable, més
desenvolupat per CiU i més ambiguament per SI. I
sobretot es van concretant les propostes de l’RSE de

manera més interrelacionada amb cada política
sectorial. Així, l’RSE ja no apareix únicament quan es
parla de model d’empresa o de sostenibilitat o de
pràctiques més conegudes com la conciliació de la vida
familiar i laboral sinó que també apareix l’RSE en
referència al comerç, a la internacionalització, als
aspectes de llengua, al bon govern, al turisme, a la
banca ètica, etc, i s’arriben a concretar mesures com
propostes
de
codis
ètics,
de
transparència,
d’elaboració o exigència d’informes de sostenibilitat.
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